
การประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ ครั�งที� ๒/๒๕๖๕

        ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จดัให้มีการประชุม
สภามหาวทิยาลัยแม่โจ ้ครั�งที� ๒/๒๕๖๕ ในวนัเสารที์� ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลัย ชั�น ๕ อาคารสํานักงาน
มหาวทิยาลัย ๒ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้จงัหวดัเชยีงใหม่ และเห็นชอบให้จดัการ
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อีกชอ่งทางหนึ�ง 

ข่าวสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Council Newsletter

ประเด็นเด่น

"อนุมัติ" หลักสูตรการเรียนการสอน
จํานวน ๑๓ หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง จํานวน ๑๒ หลักสูตร
หลักสูตรใหม่ จํานวน ๑ หลักสูตร

ป� ที�  ๕  ฉ บับ ที�  ๒
เ ดือน กุมภา พัน ธ์  -  มีน าคม ๒๕๖๕
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เห็นชอบ "ร่าง" แผนแม่บท
งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ระยะ ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

เห็นชอบ "ร่าง" แผนยุทธศาสตร์
ด้านเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระยะ ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

เห็นชอบ กําหนดนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ การติดตามการดําเนินงาน
ด้านต่าง ๆ (ระบบงาน) 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    (รอบ ๑๒ เดือน)
๒) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา   
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที� ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)
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"อนุมัติ" ปริญญากิตติมศักดิ� ประจําป� ๒๕๖๔สรุปมติที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยที�สําคัญ
เมื�อวันที� ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อนุมัติ
หลักสูตรการเรยีนการสอน จํานวน ๑๓ หลักสูตร ดังนี� 

หลักสูตรปรบัปรุง จํานวน ๑๒ หลักสูตร

๑. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร 

     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะวา่ โครงการสรา้งหลักสูตร กลุ่มวชิาแกน ควรระบุแยกใหช้ดัเจนวา่เป�นวชิาแกนทางด้านวทิยาศาสตรเ์ท่าใด 

และวชิาแกนทางด้านเกษตรศาสตรเ์ท่าใด เพื�อเอื�อต่อการปรบัหน่วยกิตในอนาคต

      ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติ

      ๑) อนุมัติหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

      ๒) มอบให้มหาวทิยาลัยนําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมสภามหาวทิยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ

๒. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาฟ�สิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวทิยาศาสตร ์

     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดังนี�

      ๑) ในหลักสูตรมีวชิาเดียวที�สอนการเป�นผู้ประกอบการ เพื�อใหนํ้าไปสู่การเป�นผู้ประกอบการ ควรเพิ�มวชิาที�สอนการเป�นผู้ประกอบการ 

      ๒) หลักสูตรควรมุ่งเน้นทางด้านฟ�สิกส์เกษตร (Agrophysics) ใหม้ากขึ�น และควรมีทุนสนับสนุนนักศึกษาที�เรยีนทางด้านนี�

      ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติ

      ๑) อนุมัติหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาฟ�สิกส์ประยกุต์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

      ๒) มอบให้มหาวทิยาลัยนําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมสภามหาวทิยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ
๓. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวทิยาศาสตร ์
     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะวา่ การใชค้อมพิวเตอรเ์พื�อการเกษตร ควรมีรายวชิาเกี�ยวกับการวเิคราะหข์อ้มูล เชน่ วชิาระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร ์เพื�อนํามาจดัการขอ้มูลที�มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ในการพัฒนาเกษตร หรอืวเิคราะหเ์พื�อการตัดสินใจเรื�องอื�น ๆ

      ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติ

      ๑) อนุมัติหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

      ๒) มอบให้มหาวทิยาลัยนําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมสภามหาวทิยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ

๔. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

     คณะวทิยาศาสตร์

๕. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะเศรษฐศาสตร์

๖. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวทิยาศาสตร์

๗. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวทิยาศาสตร์

๘. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวทิยาศาสตร์

๙. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพัฒนาการท่องเที�ยว (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะพัฒนาการท่องเที�ยว

๑๐. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะเศรษฐศาสตร์

     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะวา่ ในรอบ ๓ ป�ที�ผ่านมาหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุต์มีนักศึกษาป�ละ ๑ คน 

คณะควรรายงานต้นทุนค่าใชจ้า่ยของหลักสูตรดังกล่าว ในรอบ ๓ ป�ที�ผ่านมา ใหม้หาวทิยาลัยทราบและพิจารณา

      ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติ

      ๑) อนุมัติหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุต์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

      ๒) มอบให้มหาวทิยาลัยนําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมสภามหาวทิยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ
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หลักสูตรปรบัปรุง จํานวน ๑๒ หลักสูตร (ต่อ)

๑๑. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวทิยาศาสตร ์

๑๒. หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพัฒนาการท่องเที�ยว (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะพัฒนาการท่องเที�ยว

หลักสูตรใหม่ จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๓. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะพยาบาลศาสตร ์
     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะวา่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต เป�นหลักสูตรที�เกี�ยวกับการดูแลมนุษย ์และหลักสูตรจะถูกประเมิน

ทุกรอบ ๕ ป� โดยสภาการพยาบาลจะประเมินจากคุณภาพของอาจารยผู้์สอนจะต้องสําเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก 

มีผลงานทางวชิาการและงานวจิยั  ดังนั�น มหาวทิยาลัยควรจะใหอ้าจารยผู้์สอนเรง่ทําผลงานทางวชิาการ และส่งเสรมิใหศึ้กษาต่อ

ในระดับปรญิญาเอก เพื�อเพิ�มศักยภาพในการแขง่ขนั

      ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติ

      ๑) อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

      ๒) มอบให้มหาวทิยาลัยนําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมสภามหาวทิยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ

  

 

 
๑. รบัทราบ สรุปผลโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวทิยาลัย ประจําป� ๒๕๖๕

     ประเด็นเรื�อง การกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัย

๒. เห็นชอบ กําหนดนโยบายของสภามหาวทิยาลัย  ๙ ด้าน ดังนี�

      ๑) นโยบายด้านกฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ

      ๒) นโยบายด้านทรพัยสิ์นและการเงิน

      ๓) นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลย ีนวตักรรม และองค์ความรู้

      ๔) นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

      ๕) นโยบายด้านบุคลากร

      ๖) นโยบายด้านการสื�อสารองค์กร

      ๗) นโยบายด้านโครงสรา้ง

      ๘) นโยบายด้านดิจทัิล

      ๙) นโยบายการบรหิารจดัการแบบองค์รวมอยา่งมีส่วนรว่ม  
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๓. เห็นชอบ "รา่ง" แผนแม่บทงานบรกิารวชิาการมหาวทิยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะ  ดังนี�

      ๑) ควรมีขอ้มูลโครงสรา้งการเชื�อมโยงของศูนยบ์รกิารวชิาการของส่วนงานต่าง ๆ และข้อมูลการหารายได้ของแต่ละศูนย ์

เพื�อที�สภามหาวทิยาลัยจะได้มองเห็นภาพและใหคํ้าแนะนําในการพัฒนาต่อไป 

      ๒) ควรมีขอ้มูลการสรา้งนักวจิยั สิ�งตีพิมพ์ และผลิตภัณฑ์มีอะไรบา้ง หรอือาจจะสรา้งความท้าทายโดยการผลักดันสู่การจดัอันดับ

เป�นมหาวทิยาลัย Top 100 ในเอเชยี เพื�อใชเ้ป�นขอ้มูลของมหาวทิยาลัยที�ชว่ยเสรมิการเป�นมหาวทิยาลัยกลุ่มที� ๒ ด้วย

      ๓) มหาวทิยาลัยแม่โจมี้องค์ความรูก้ารผลิตในส่วนต้นน�า การเชื�อมโยงเครอืข่ายในการผลิตส่วนกลางน�า และปลายน�า 

ควรเป�นการเชื�อมโยงในลักษณะที�ได้ประโยชน์ทั�ง ๒ ฝ�าย และเครอืขา่ยที�พรอ้มจะชว่ยเหลือ เชน่ กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวทิยาลัย และศิษยเ์ก่าแม่โจ ้เป�นต้น

      ๔) กรณีนักวจิยั คณาจารย ์หรอืบุคลากรที�ได้ลงนามโครงการบรกิารวชิาการกับหน่วยงานภายนอกแล้ว 

แต่ติดป�ญหาในส่วนของเงินสํารองในการดําเนินการชว่งแรกทําใหเ้สียโอกาสไป มหาวทิยาลัยควรมีวธิกีารในการชว่ยเหลือกรณีแบบนี� 

เพื�อไม่ให้เสียโอกาสในการหารายได้ใหม้หาวทิยาลัย

      ๕) ควรมีขอ้มูลตัวชี�วดัผลสําเรจ็จากการที�มหาวทิยาลัยแม่โจจ้ดัโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและเกษตรกร วา่มีผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจและสังคมอยา่งไร เชน่ จาํนวนเกษตรกรเพิ�มขึ�น ประชากรมีอาชพีเพิ�มขึ�น เป�นต้น

      ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติ

      ๑) เห็นชอบ “รา่ง” แผนแม่บทงานบรกิารวชิาการมหาวทิยาลัยแม่โจ ้ระยะ ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

      ๒) มอบให้มหาวทิยาลัยนําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมสภามหาวทิยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ  

๔. เห็นชอบ "รา่ง" แผนยุทธศาสตรด้านเกษตรอินทรย์ี มหาวทิยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
     ที�ประชุมมีขอ้เสนอแนะวา่ ดังนี�

      ๑) สถาบนับรกิารตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสถาบนัรบัรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร 

เป�นเครื�องมือสําคัญในการดําเนินการเรื�องเกษตรอินทรยี ์ถือเป�นโอกาสของแม่โจ ้

      ๒) มหาวทิยาลัยแม่โจเ้ป�นแหล่งต้นน�าเกษตรอินทรยี ์คือ มีวตัถุดิบในการผลิต เชน่ เมล็ดพันธุ ์และปุ�ย หากทําการจาํหน่ายผลผลิต

ภายใต้ตราสินค้าแม่โจ ้และในรูปแบบธรุกิจแฟรนไชส์ (Franchise) จะเป�นการสรา้งรายได้ใหแ้ก่มหาวทิยาลัยเป�นอยา่งมาก

      ๓) ทุกคณะควรมีส่วนรว่มในการสนับสนุนการดําเนินการเกษตรอินทรยี์

      ทั�งนี� ที�ประชุมมีมติ

      ๑) เห็นชอบ "รา่ง" แผนยทุธศาสตรด้านเกษตรอินทรยี ์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ระยะ ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

      ๒) มอบให้มหาวทิยาลัยนําขอ้เสนอแนะของที�ประชุมสภามหาวทิยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ

๕. รบัทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการมหาวทิยาลัยแม่โจ้ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

๖. รบัทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลัยแม่โจ้ ฉบบัที� ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๗. รบัทราบ รายงานผลการปฏิบติังานและการใชจ่้ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)



 

 

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ� และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น 

ประจําป� ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

          เมื�อวนัที� ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ ้ 
รองศาสตราจารย ์ดร.วรีะพล ทองมา อธกิารบดีมหาวทิยาลัยแม่โจ ้และ ดร.สมชาย เขียวแดง 
นายกสมาคมศิษยเ์ก่าแม่โจ ้รว่มแสดงความยนิดีแก่ผู้ได้รบัปรญิญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ� 
มหาบณัฑิตกิตติมศักดิ� และศิษยเ์ก่าแม่โจดี้เด่น ประจาํป� ๒๕๖๓ และประจาํป� ๒๕๖๔ 
โดยมอบของที�ระลึก และกล่าวแสดงความยนิดี ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้
          ในการนี� สภามหาวทิยาลัยแม่โจ ้มีมติอนุมัติปรญิญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ� 
และมหาบณัฑิตกิตติมศักดิ� ประจาํป� ๒๕๖๓ จาํนวน ๑๗ ราย  ปรญิญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ� 
และมหาบณัฑิตกิตติมศักดิ� ประจาํป� ๒๕๖๔ จาํนวน ๑๑ ราย

ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ห น้ า  ๕

ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ� 
และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจําป� ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

           เมื�อวนัที� ๑๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ ้รว่มแสดงความยนิดีกับผู้ได้รบัปรญิญากิตติมศักดิ� 
และศิษยเ์ก่าแม่โจดี้เด่น ประจาํป� ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  ณ  สมาคมศิษยเ์ก่าแม่โจ ้

ภาพ : ฝ�ายสื�อสารองค์กร มหาวทิยาลัยแม่โจ้

ภาพและข่าว : ฝ�ายสื�อสารองค์กร มหาวทิยาลัยแม่โจ้



 

ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ห น้ า  ๖

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป�นประธานเป�ด
โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) 

สภามหาวิทยาลัย ประจําป� ๒๕๖๕

          วนัที� ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
เป�นประธานเป�ดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวทิยาลัย 
ประจาํป� ๒๕๖๕ ประเด็นเรื�อง “การกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัย”  
ณ ห้องขา้วหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา มหาวทิยาลัยแม่โจ้
จงัหวดัเชยีงใหม่ 
          การจดัโครงการนี�มีวตัถุประสงค์เพื�อใหส้ภามหาวทิยาลัยและผู้บรหิารมหาวทิยาลัย 
ได้รว่มกันพิจารณาทบทวนการกําหนดนโยบาย เพื�อประเมินความจาํเป�น สอดคล้อง
ให้เป�าหมายที�ชดัเจน เพื�อใหฝ้�ายบรหิารนํานโยบายของสภามหาวทิยาลัยไปสู่การวางแผน
ดําเนินการและปฏิบติัได้ โดยรว่มกันแสดงความคิดเหน็และใหข้อ้เสนอแนะในการกําหนด
นโยบายสภามหาวทิยาลัย ผู้เขา้รว่มโครงการ ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวทิยาลัย 
ผู้บรหิารมหาวทิยาลัย (รองอธกิารบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และผู้ชว่ยอธกิารบดี) 
และผู้เขา้รว่มผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
          ในการนี� ได้รบัเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
กรรมการคณะอนุกรรมการ กกอ.การพลิกโฉมสถาบนัอุดมศึกษา (Reinventing University)
บรรยายพิเศษ (ทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting) เรื�อง "การพลิกโฉมสถาบนัอุดมศึกษา
(Reinventing University) และ ทิศทางอุดมศึกษาไทย" 
          และรว่มแลกเปลี�ยนความคิดเหน็
          สรุปผลโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวทิยาลัย 
ประจาํป� ๒๕๖๕ ประเด็นเรื�อง “การกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัย” 
โดยได้พิจารณาและกําหนดเป�นนโยบายของสภามหาวทิยาลัย ๙ ด้าน ดังนี�
๑)  นโยบายด้านกฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ
๒)  นโยบายด้านทรพัยสิ์นและการเงิน
๓)  นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลย ีนวตักรรม และองค์ความรู้
๔)  นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
๕)  นโยบายด้านบุคลากร
๖)  นโยบายด้านการสื�อสารองค์กร
๗)  นโยบายด้านโครงสรา้ง
๘)  นโยบายด้านดิจทัิล
๙)  นโยบายการบรหิารจดัการแบบองค์รวมอยา่งมีส่วนรว่ม 
          โดยจะนําเสนอที�ประชุมสภามหาวทิยาลัยแม่โจ ้ครั�งที� ๒/๒๕๖๕  ในวนัที� ๕ มีนาคม
๒๕๖๕ พิจารณาให้ความเหน็ชอบต่อไป

ภาพ : ฝ�ายสื�อสารองค์กร มหาวทิยาลัยแม่โจ้



 

ข่ า ว ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ ห น้ า  ๔
ห น้ า  ๓

นายกสภาฯ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
รับมอบ พระพุทธรูป "พระพุทธเชียงแสน" 

          วนัที� ๕ มีนาคม ๒๕๖๕  ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวทิยาลัยแม่โจ ้พรอ้มด้วย 
รศ.ดร.วรีะพล ทองมา อธกิารบดีมหาวทิยาลัยแม่โจ ้พรอ้มคณะผู้บรหิารมหาวทิยาลัย รบัมอบ
พระพุทธรูปพระพุทธเชยีงแสน จาํนวน ๓ องค์ จากคณะศรทัธาวดัคลองตัน ตําบลวงัน�าเขยีว
อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม นําโดยพระอาจารยเ์ตชนิ เตชนิโช เจา้อาวาสวดัคลองตัน
มอบใหกั้บมหาวทิยาลัยแม่โจ ้เพื�อประดิษฐาน ณ สวนสมุนไพรแม่โจช้วีกโกมารภัจจ ์
เพื�อใหนั้กศึกษา ประชาชนทั�วไปได้สักการะบูชา ป�จจบุนัประดิษฐาน ณ อาคารพุทธมิ�งมงคล 
เป�นการชั�วคราวจนกวา่ที�ประดิษฐาน ณ สวนสมุนไพรแม่โจช้วีกโกมารภัจจ ์จดัเตรยีมสถานที�
แล้วเสรจ็

คณะผู้จัดทํา
ที�ปรึกษา : นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองบรรณาธิการ : เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
ผู้อํานวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย, นางสรัญญา อาษาไชย, 
นางสาวเมธิณี วันดี, นางเพ็ญนภา กันทะตา, นางโยษิตา กาญจนคงคา
ผู้จัดพิมพ์ : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๖๓ หมู่ ๔ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๔๒ - ๖ โทรสาร ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๔๒

E-mail : councilmju@hotmail.com
www.council.mju.ac.th

 

ภาพและข่าว : ฝ�ายสื�อสารองค์กร มหาวทิยาลัยแม่โจ้


